Hondsdolheid (rabiës- razernij)
Een virus dat levensgevaarlijk is voor alle warmbloedige dieren (hond, kat,..), ook de mens! Een kat
die besmet is met dit virus, in tegenstelling tot de hond, zal eerder wegkruipen en slechts in erg
uitzonderlijke gevallen bijten.
Het virus komt via het speeksel in een wondje in het lichaam terecht, en verspreidt zich langs de
zenuwbanen naar de hersenen, waardoor het dier sterft binnen de 6 maanden. Verspreiding kan ook
gebeuren via speeksel (bijtwonden) van vossen, dassen en andere dieren.
Vaccinatie tegen hondsdolheid is verplicht voor elke kat die over de landsgrenzen heen
reist. Gaat u dus met uw kat naar het buitenland (al is het maar voor een korte periode), of komt uw
kat vanuit het buitenland naar u, dan moet hij/zij gevaccineerd zijn. In België is ten zuiden van
Samber en Maas en op campings, vaccinatie tegen rabiës NIET MEER wettelijk verplicht. Soms worden
door bepaalde landen (Groot-Brittannië, Ierland, Malta, Finland,..) nog extra verplichtingen ingesteld.
Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.
Het bewijs van vaccinatie wordt in het Europees paspoort genoteerd door de dierenarts en is, voor de
meeste Europese landen, 3 jaar geldig. Hou er rekening mee dat het vaccin bij de eerste vaccinatie,
pas 21 dagen na toediening werkzaam is. Zorg dus dat u minimum 3 weken voor vertrek uw kat laat
vaccineren tegen hondsdolheid.

Vaccinatie van kittens
Pasgeboren kittens (katten < 1 jaar) krijgen van hun moeder gedurende hun eerste levensweken
afweerstoffen mee via de moedermelk. Deze antistoffen bieden slechts een tijdelijke bescherming aan
de jonge kittens. Na het spenen dalen deze afweerstoffen echter snel, zodat uw kitten weer gevoelig
wordt voor deze ziektes.
Vaccineren op dat moment zorgt voor een stimulatie van het eigen afweersysteem en de opbouw van
een goede bescherming.
Vaccinatieschema zonder VacciCheck
·
·

De kitten vaccinaties vinden plaats op 7 weken – 9 weken – 13 weken – 26 weken.
Nadien gebeurt de vaccinatie jaarlijks.
Binnenkatten worden gevaccineerd tegen kattenziekte en niesziekte. Voor buitenkatten is
het advies om ook tegen de leucose te enten.
Reden?: Direct contact met andere katten is noodzakelijk om leucose te verkrijgen
(vechten, elkaar likken, via speeksel, bloed, urine, …)

Vaccinatieschema met VacciCheck
·
·

·

Met behulp van VacciCheck is het mogelijk om een vaccinatieschema op te stellen op
maat van uw dier.
VacciCheck is een bloedonderzoek waarbij er wordt gecontroleerd of uw kat voldoende
antistoffen heeft tegen niesziekte en kattenziekte, en voor hoelang deze minimaal is
beschermd.
Waarom?: om de kittens zo min mogelijk inentingen te geven door ze op het ideale
tijdstip te enten.
Er zijn 2 protocols mogelijk bij kittens afhankelijk of de fokker op 7 weken een enting
heeft gegeven of een VacciCheck heeft laten uitvoeren.
1. VacciCheck is op 7 weken uitgevoerd bij fokker: elke 4 weken test herhalen om te
kijken wanneer de maternale antistoffen bijna volledig verdwenen zijn. Dit is het ideale
tijdstip om de enting te geven. Vier weken later kan met de test ook gekeken worden of
het vaccin goed is aangeslaan. Voordeel: het kitten heeft meestal maar 1 enting gekregen
in plaats van 3.
2. VacciCheck op 11 weken als het kitten op 7 weken al een enting heeft gehad om te
kijken of de maternale antistoffen voldoende laag zijn om de enting te geven. Indien
twijfel of de antistoffen nog maternaal zijn OF reeds afkomstig zijn van de eerste enting
kan het zijn dat aangeraden wordt om na 4 weken opnieuw te testen. De enting tegen

·

kattenziekte en niesziekte zal gegeven worden op het moment dat de maternale
antistoffen verdwenen zijn. Vier weken later kan getest worden om te kijken of het vaccin
goed aangeslaan is.
Belangrijk! VacciCheck is enkel voor kattenziekte en niesziekte. De inenting en booster
tegen leucose zijn nog steeds nodig

Vaccinatie van volwassen katten
Ook bij de volwassen kat kunnen we werken volgens 2 principes:
-

-

Indien de eigenaar wenst te vaccineren volgens het traditionele schema zal de volwassen
kat jaarlijks een gezondheidscontrole en enting krijgen tegen niesziekte en driejaarlijks een
enting tegen kattenziekte, niesziekte en leucose.
Eigenaars die willen enten volgens het VacciCheck principe komen jaarlijks op
gezondheidscontrole. Op basis van de titerbepaling beslissen we wanneer de kat moet worden
geënt of een nieuwe vaccicheck wordt uitgevoerd. De driejaarlijkse enting tegen leucose blijft.

Nog vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren:
Dierenkliniek Herckenrode

http://www.dierenkliniekherckenrode.be
e-mail: info@dierenartsenherckenrode.be

